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Úvod
Město Blansko dlouhodobě usiluje o zajištění kvalitního prostředí a kvalitních podmínek pro život
rodin ve městě. Právě rodinná politika představuje základní nástroj k dosažení požadovaného
stavu.
Co si však představit pod pojmem rodinná politika? Hned na úvod je korektní uvést, že rodinná
politika nemá jednoznačnou definici. Tento fakt sám o sobě nabízí jednotlivým aktérům osobité
pojetí celé problematiky a možnost unikátní realizace a praktických dopadů její aplikace. Město
Blansko se rozhodlo rodinnou politiku prosazovat v jejím širším pojetí, tzn. zahrnovat pod tento
termín všechny aktivity, činnosti a opatření vedoucí k lepšímu životu rodin ve městě, a tedy
přistupovat k ní jako k průřezovému tématu řady agend. Ačkoli má rodinná politika svojí
podstatou hodně společného se sociální politikou, dokonce je často chápána jako jedna z jejích
základních částí, Město Blansko neklade mezi tyto dvě politiky rovnítko, ačkoli si je vědomo
toho, že někdy je mezi těmito dvěma jen velmi úzká hranice.
Předkládaná koncepce rodinné politiky nemá ambici řešit sociální problematiku v jejím pravém
slova smyslu – tj. zaměřovat se na určitým způsobem sociálně znevýhodněné rodiny nebo
jednotlivce. K tomuto účelu slouží jiné strategické dokumenty města. Koncepce rodinné politiky
města Blansko má naopak ambici řešit rodinnou problematiku všech rodin a jednotlivců,
sociálně zvýhodněných i znevýhodněných, má ambici přinést do kvality jejich života novou
přidanou hodnotu.
Protože se jedná o průřezovou politiku, lze v koncepci rodinné politiky spatřovat průnik již jinými
strategickými dokumenty zakotvených aktivit a opatření v té které konkrétní oblasti, stejně jako
nastavení zcela nových aktivit a opatření v případě, kdy konkrétní oblast svůj samostatný
strategický dokument vypracován nemá.

Současný stav
I přes absenci koncepčního dokumentu v oblasti rodinné politiky Město Blansko kontinuálně činí
opatření vykazující ve větší či menší míře prvky rodinné politiky. Realizátory jednotlivých
opatření jsou zpravidla odbory městského úřadu, případně příspěvkové organizace zřízené
Městem Blansko či jiné organizace.
Tab. 1: Přehled hlavních odborů Městského úřadu Blansko, jejichž popis jejich činnosti vykazuje znaky
rodinné politiky
Odbor MěÚ Blansko
Stručný popis
Odbor školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy
(dále jen ŠKOL)

Odbor zastřešuje agendu školství, kulturní a zájmové činnosti, sportu a aktivit
vedoucích k realizaci dětí, mládeže i dospělých. V rámci své samosprávné
činnosti odbor úzce spolupracuje s příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem či krajem, se zájmovými spolky i s jinými aktéry společenského života ve
městě. Odbor ŠKOL zajišťuje chod Městského klubu důchodců. Spravuje agendu
loterií a jiných podobných her na území města. Poskytuje dotace v oblasti sportu,
kultury, zájmové činnosti.

Odbor sociálních věcí
(dále jen SOC)

Odbor zajišťuje především pomoc občanům v tíživých životních situacích.
Zajišťuje chod Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Domů
s pečovatelskou službu a pečovatelskou službu jako takovou. Zastřešuje provoz
Family pointu v budově Městského úřadu. Realizuje přednáškovou činnost na
školách, vzdělávací a aktivizační akce pro seniory atd. Poskytuje dotace
poskytovatelům sociálních služeb.

Odbor investičního a územního
rozvoje
(dále jen INV)

Odbor kromě jiného zajišťuje především budování infrastruktury ve městě, čímž
vytváří podmínky pro pracovní příležitosti, bydlení, trávení volného času,
vzdělávání apod.

Odbor vnitřních věcí
(dále jen VNV)

Odbor kromě jiného zastřešuje komisi pro občanské záležitosti, jejímž
prostřednictvím jsou realizovány jubilejní svatební obřady, návštěvy občanů při
příležitosti významných životních jubileí, pietní vzpomínky za zesnulé spoluobčany
apod.

Odbor komunální údržby
(dále jen KOM)

Odbor je kromě jiného garantem bezbariérové městské hromadné dopravy,
spravuje městské byty a parky a prostřednictvím organizace města také
sportoviště v majetku města.

V případě všech ostatních odborů městského úřadu pak můžeme najít alespoň jednu aktivitu
vykazující znaky rodinné politiky.
Tab. 2: Přehled některých konkrétních aktivit vykazujících znaky rodinné politiky na jednotlivých
odborech Městského úřadu Blansko
Odbor MěÚ Blansko
Konkrétní činnost
Zřizování mateřských a základních škol.
Zřizování kulturních organizací.
Řízení činnosti Městského klubu důchodců.
Dotační řízení na podporu sportu, kultury a zájmové činnosti.
Organizace letních promenádních koncertů.
Regulace hazardu a loterií ve městě.
Organizace městské oslavy „Mezinárodního dne seniorů“.
Odbor ŠKOL

Kooperace s neziskovými organizacemi.
Organizace ankety Nejlepší sportovec města.
Organizace ankety Cena města.
Vyhodnocování nejlepších žáků ZŠ.
Koordinace prázdninového provozu MŠ na území města.
Koordinace aktivit rodinné politiky.
Organizace městských vzpomínkových aktů při příležitosti 8. května a 28. října.
Koordinace městské studentské akce Majáles.
Provoz Family Pointu v budově Městského úřadu.
Přednášková činnost na rodinná témata.
Organizace zážitkových programů pro děti s problémovým chováním.
Spolupráce s KrÚ JMK na úhradě letních a příměstských táborů pro děti.
Vzdělávací a aktivizační akce pro seniory.

Odbor SOC

Příspěvky na obědy seniorům.
Poskytování bydlení v Domech s pečovatelskou službou.
Poskytování sociálních bydlení osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi.
Dotační řízení na podporu poskytovatelů sociálních služeb.
Senior linka.
Organizace Týdne rodin a týdne sociálních služeb.
Výstavba cyklostezek.
Výstavba dětských a sportovních hřišť.

Odbor INV

Budování bezbariérových infrastruktur.
Zajišťování podmínek pro rozvoj a nárůst pracovních příležitostí.
Výstavba bytových domů.
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Budování, rozšiřování a udržování vhodných prostor pro školy a volnočasové
aktivity.
Spolupráce a podpora činnosti Občanských aktivit v městských částech.
Návštěva občanů při příležitostech významných životních jubileí.
Organizace jubilejních svatebních obřadů.
Organizace Vítání nově narozených občánků.
Odbor VNV

Organizace oslavy ke dni Svátku matek.
Vedení kroniky nově narozených dětí a významných životních jubileí.
Organizace pietní vzpomínky za zesnulé spoluobčany.
Činnost Aktivu BESIP
Koordinace a zajištění bezbariérové Městské hromadné dopravy a zlevněného
jízdného.
Údržba městských bytů.

Odbor KOM

Údržba městských parků.
Koordinace činnosti založených organizací města – zejména správa sportovišť
v majetku města.
Podpora neziskových organizací prostřednictvím
nebytových prostor pro činnosti těchto organizací.

zvýhodněných

nájmů

Cíle rodinné politiky
Cílem rodinné politiky města Blansko je na rozdíl od politiky sociální podporovat také zdravou
a fungující rodinu a vytvořit ve městě prostředí celkově přátelské rodině.
Sociální oblast v rámci České republiky, jednotlivých krajů i obcí je pokryta řadou podpůrných
opatření všem osobám či rodinám v nepříznivé životní situaci, ohrožených sociálním
vyloučením, ze slabších sociálních vrstev aj. Hmatatelná podpůrná opatření pro zdravou
a fungující rodinu jsou na úrovni státu záležitostí marginální, de facto omezující se pouze na
legislativní povahu, na úrovni Jihomoravského kraje reflektovanou a rozvíjející se. Vnímáme
však, že hlavní tíha odpovědnosti aplikace rodinné politiky na místní úrovni leží na jednotlivých
městech a obcích.
Město Blansko si je vědomo své odpovědnosti vůči všem rodinám žijícím na jeho území.
Rodinám vícečlenným i jednočlenným, rodinám úplným i neúplným, rodinám s dětmi i bez dětí,
rodinám vícegeneračním i jednogeneračním, rodinám seniorským  zkrátka všem.

Cílové oblasti podpory
K dosažení vytyčených cílů město stanovilo 6 prioritních oblastí podpory.
Cílové oblasti podpory:
1. Vhodné socioekonomické podmínky fungování rodin
2. Péče o děti v předškolním a školním věku
3. Podpora seniorů
4. Podpora rodin se specifickými potřebami
5. Sport
6. Kulturní a zájmová činnost
7. Zdravotnictví
8. Infrastruktura
5

Pilíře podpory
Cílové oblasti podpory jsou řešeny v rámci 5 pilířů. Jednotlivá opatření ve všech pilířích jsou
hrazena z rozpočtu Města Blansko, případně za využití dotačních prostředků či prostředků
dalších osob.
1. pilíř: Poskytování materiální pomoci
Příjemci podpory v rámci tohoto pilíře jsou rodiny s dětmi, senioři a subjekty zajišťující prorodinné aktivity v obci. Věcně příslušnými odbory jsou odbory ŠKOL, SOC, OKT a KOM.
Opatření:
1.1. Slevy v kulturních zařízeních zřizovaných Městem Blansko
 systém slev pro děti, rodiny s dětmi a seniory na vstupném na akce pořádané Kulturním
střediskem města Blansko,
 systém slev na členských poplatcích pro děti a seniory v Městské knihovně Blansko,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL.
1.2. Slevy na sportovištích v majetku Města Blansko
 systém slev pro děti, mládež a seniory na vstupném na sportoviště v majetku města,
 systém množstevních slev na pronájmy sportovních zařízení pro kluby pracující
s mládeží,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL.
1.3. Slevy v městském zdravotnickém zařízení
 systém slev pro rodiny s dětmi a seniory v rámci Senior pasů a Rodinných pasů (např.
v oblasti rehabilitace, estetické medicíny, logopedie),
 realizátorem je Nemocnice Blansko, věcně příslušným úsekem MěÚ je kontrolní
oddělení.
1.4. Slevy v kulturních, sportovních, zdravotnických a dalších zařízeních jiných subjektů
 propagace, osvěta a podpora zapojení se do slevových projektů Jihomoravského kraje,
zejména Rodinných pasů a Senior pasů,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL.
1.5. Dotační programy v oblasti kulturních a zájmových aktivit
 dotace pro subjekty vykonávající kulturní a zájmové aktivity na území města,
 prioritní podpora subjektů pracujících s dětmi a mládeží,
 blíže upraveno v Koncepci podpory kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko na
léta 2016–2023,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL.
1.6. Dotační programy v oblasti sportu
 dotace pro subjekty vyvíjející sportovní činnost na území města,
 prioritní podpora subjektů pracujících s dětmi a mládeží,
 blíže upraveno v Koncepci podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL
1.7. Dotační programy pro poskytovatele sociálních služeb
 dotace pro subjekty poskytující sociální služby na území města,
 blíže upraveno v Komunitním plánu sociálních služeb a Akčních plánech,
 věcně příslušným odborem je odbor SOC.
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1.8. Dotační podpora v oblasti cestovního ruchu a zahraničních služeb
 dotace pro subjekty realizující svoji činnost v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve městě,
nebo v rámci aktivit s partnerskými městy,
 věcně příslušným odborem je odbor OKT.
1.9. Poskytování věcných darů pro účely akcí pořádaných na území města
 věcné dary z produkce Informační kanceláře Blanska sloužící k podpoře všech akcí
realizovaných na území města,
 věcně příslušným odborem je odbor OKT.
2. pilíř: Zajištění vhodné infrastruktury
V rámci tohoto pilíře dochází k budování a udržování infrastruktury veřejného prostoru,
prostředků a veřejných budov s ohledem na vhodnost a bezbariérovost pro všechny skupiny
obyvatelstva, a infrastruktury bydlení. Věcně příslušnými odbory jsou především odbor INV
a KOM, částečně ŠKOL a jednotlivé příspěvkové organizace či jednotlivá s. r. o.
Opatření:
2.1. Zajištění dostatečné kapacity zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání a povinnou školní
docházku a materiální rozvoj těchto zařízení
 udržování stávajících kapacit MŠ i ZŠ, údržba a modernizace budov škol (především
snižování energetické náročnosti budov) a modernizace jejich vybavení
 rozšiřování kapacit MŠ s výhledem na zajištění dostatku míst i pro děti od 2 let věku,
a to nejpozději do r. 2020,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL, INV a příslušné příspěvkové organizace.
2.2. Zajištění dostatečné nabídky možností pro bydlení
 výstavba bytů a bytových domů v režii města nebo ve spolupráci s developery,
 stabilní nabídka městských nájemních bytů, vč. bytů bezbariérových,
 věcně příslušným odborem je odbor INV, částečně odbor KOM a SOC.
2.3. Údržba, modernizace a rozvoj sportovních zařízení v majetku města
 údržba a modernizace zařízení ve správě Služeb Blansko, s. r. o.
 komplexní rozvoj Sportovního ostrova (cyklostezky, workoutové prvky apod.),
 údržba a modernizace dětských hřišť ve středu města i jeho městských částech,
 budování nových cyklostezek,
 věcně příslušným odbor INV, KOM a Služby Blansko, s. r. o.
2.4. Bezbariérová přístupnost obce
 rozšiřování počtu bezbariérových chodníků a přechodů pro chodce, nejen v centru
města (nyní bezbariérovost splňuje cca 90% chodníků), ale také v městských částech,
 bezbariérovost budovy radnice, městského úřadu, Městského klubu důchodců, Domů
s pečovatelskou službou, Dělnického domu, Galerie města Blanska, Knihovny města
Blanska, Nemocnice Blansko, Informační kanceláře Blanka,
 zajištění alespoň částečné bezbariérovosti školských zařízení a Kina Blansko,
 podpora rozšiřování systému tzv. euroklíčů,
 věcně příslušnými odbory jsou odbory KOM, INV a částečně ŠKOL, SOC a příslušné
příspěvkové organizace.
2.5. Bezpečnost pohybu po obci
 průběžné mapování a vyhodnocování rozmístění přechodů, jejich přemisťování nebo
rušení,
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hlídkování strážníků Městské policie Blansku na všech přechodech v blízkosti
mateřských a základních škol,
osvěta a práce s dětmi v rámci činnosti Aktivu BESIP, spolupráce s Policií ČR,
Městskou policií,
realizace Dnů otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti (DDH), jeho provoz
a financování dopravních aktivit na DDH i pro děti z mateřských škol a školních družin,
osvěta a práce se seniory v rámci činnosti Akvitu BESIP,
používání reflexních vest při pohybu na komunikacích jak mateřskými školami, tak
nižšími ročníky základních škol,
věcně příslušnými odbory jsou odbory KOM, INV, VNV, ŠKOL a příslušné příspěvkové
organizace.

2.6. Veřejná doprava v obci
 udržení sítě Městské hromadné dopravy (MHD),
 udržení průjezdnosti a zastávek linkových regionálních autobusů jako rozšíření počtu
spojů MHD,
 podpora bezbariérových vozů,
 podpora sezónní linky Krasobus vhodné pro přepravu rodin z Blanska na Skalní Mlýn
a zpět, vč. zachování speciální slevové pamětní jízdenky umožňující také levnější
vstupy do vybraných zařízení ve městě a regionu,
 podpora režimu tzv. cyklobusů a zvýšení počtu kola obsluhujících zastávek na území
města, resp. v městských částech,
 obnova a budování krytých autobusových zastávek,
 osvěta k rozvoji ohleduplnosti u řidičů MHD,
 podpora modernizace autobusového nádraží,
 věcně příslušným odborem je odbor KOM.
2.7. Veřejné prostory pro rodiny s dětmi, vč. prostor pro neorganizované trávení volného času
 zajištění vhodných prostor v kompetenci města:
 otevření multifunkčních sportovních hřišť při základních školách a umožnění
bezplatného vstupu veřejnosti v době mimo vyučování,
 sportovní zařízení v majetku města,
 volně přístupná dětská hřiště,
 fotbalová hřiště v městských částech,
 Family Point,
 Městský klub důchodců,
 rekreační oblast Palava,
 kulturní místnosti v Domech s pečovatelskou službou,
 budovy Kulturního střediska Města Blanska,
 budova Městské knihovny Města Blanska.


poskytování prostor pro subjekty zřizované nebo založené jinými osobami:
 Muzeum Blanenska, příspěvková organizace,
 Základní umělecká škola Blansko,
 Soukromá základní umělecká škola Blansko,
 Centrum „PRO“/Pomoc Rodinám, Obětem Blansko a Klub Ratolest – Oblastní
charita Blansko,
 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Společnosti Podané ruce.



podpora prostor jiných subjektů:
 podpora zázemí pro zapsané spolky v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti.



věcně příslušnými odbory jsou odbory KOM, INV a ŠKOL.
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2.8. Komunitní centrum pro seniory
 zajištění provozu a činnosti Městského klubu důchodců,
 zajištění provozu Domů s pečovatelskou službou a jeho kulturních a společenských
prostor,
 podpora SeniorPointu,
 podpora vzniku mezigeneračních klubů,
 podpora spolupráce mateřských a základních škol a seniorů,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL a odbor SOC.
2.9. Dostupnost zdravotní péče
 zajištění provozu a činnosti Nemocnice Blansko,
 nabídka preventivních a rehabilitačních programů,
 podpora osvětových činností v oblasti prevence zdraví,
 věcně příslušným je kontrolní oddělení, částečně odbory INV a ŠKOL.
2.10. Bezpečnost v obci
 činnost Městské policie,
 provoz městské telefonní Senior linky,
 udržování a rozvoj kamerového a monitorovacího systému,
 věcně příslušným je SEKR (starosta).
2.11. Komunikační infrastruktura s rodinami ze strany obce
 Zpravodaj města Blansko,
 Blanenská TV,
 Informační kancelář Blanka,
 webové stránky města,
 turistický portál zaměřený na tipy na trávení volného času,
 tiskové konference a tiskové zprávy,
 rozhlasy v městských částech,
 výlepové a plakátovací plochy,
 Twitter města,
 pravidelné tištěné informační brožury a pozvánky na prorodinné akce,
 věcně příslušnými odbory jsou odbory OKT, SEKR a částečně odbory ŠKOL, INV
a KOM.
2.12. Pietní místa
 zajištění dostatečného počtu hrobových míst pro zemřelé občany (hrobová místa,
epitafní desky, urnová místa),
 důstojný prostor smuteční obřadní síně,
 údržba válečných hrobů, památníků, pamětních desek,
 věcně příslušným odborem je odbor INV a KOM.

3. pilíř: Sladění pracovního a rodinného života
V rámci tohoto pilíře jsou realizována opatření cílená jak přímo na rodiče, tak na děti a na rodiny
jako takové. Všechna opatření mají vést k eliminaci rizik plynoucích ze snahy skloubení
pracovních a rodinných povinností.
Opatření:
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3.1. Poradenství pro rodiče a děti
 podpora projektů jiných subjektů (např. Projektu SPONA – Rodinná politika, činnosti
Klubu Ratolest,
 činnost Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
 činnost školní psychologa na základních školách,
 odborné logopedické poradenství a logopedické třídy v MŠ,
 burza středních škol a nabídka možností dalšího studia na SOU/SŠ nejen v regionu,
 věcně příslušnými odbory jsou odbory SOC a ŠKOL.
3.2. Rekvalifikační, kvalifikační a jiné odborné kurzy
 spolupráce s kontaktním pracovištěm Blansko Úřadu práce České republiky – krajské
pobočky v Brně v případě osob vedených v evidenci nezaměstnaných a v případě žáků
končících povinnou školní docházku,
 realizace odborných kurzů a tzv. univerzit 3. věku v rámci Městské knihovny Blansko,
Muzea Blanenska, příspěvková organizace a dalších subjektů,
 věcně příslušným odborem je odbor SOC a ŠKOL.
3.3. Odlehčovací služba pro pečující osoby
 pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, pomoc v jejich přirozeném domácím prostředí,
 smyslem je umožnit odpočinek pečujícím osobám z řad rodinných příslušníků,
 věcně příslušným odborem je odbor SOC.
3.4. Péče o děti v době mimo školního vyučování/v době školních prázdnin
 podpora příměstských táborů (při školách, organizacích JMK, neziskových organizacích
apod.),
 dostatečná kapacita školních družin,
 zajištění nezbytného počtu míst v MŠ v době letních prázdnin,
 provoz všech MŠ minimálně do 16:00 hodin,
 udržování stabilní výše úplaty za docházku dítěte do MŠ,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL.
3.5. Tvorba nových pracovních míst na Městě Blansko
 spolupráce s kontaktním pracovištěm Blansko Úřadu práce České republiky – krajské
pobočky v Brně a nabídka pracovních míst na městě lidem dlouhodobě vedeným
v evidenci nezaměstnaných formou Veřejně prospěšných prací,
 věcně příslušným odborem je odbor OHS.
4. pilíř: Volnočasové aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi
Opatření v tomto pilíři směřují k zajištění dostatečného počtu různých akcí a příležitostí k trávení
volného času (nejen) rodin s dětmi.
Opatření:
4.1. Podpora celoměstských akcí pořádaných KSMB a dalšími městskými organizacemi
 finanční podpora akcí zaměřených především na cílovou skupinu rodin s dětmi
4.2. Realizace letních a zimních promenádních koncertů
 podpora mezigenerační spolupráce mezi mladými a staršími umělci,
 podpora tradičních i začínajících souborů,
 věcně příslušným odborem je odbor ŠKOL.
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4.3. Podpora celoměstských akcí pořádaných cizími subjekty
 podpora formou dotací (viz 1. pilíř),
 podpora formou spolupořadatelství s městskými organizacemi,
 věcně příslušnými odbory jsou odbor ŠKOL a částečně OKT.
4.4. Realizace Dopravní soutěže mladých cyklistů
 organizace okresního kola soutěže, podpora bezpečného pohybu na pozemních
komunikacích u dětí školního věku,
 věcně příslušným je odbor VNV a částečně odbor KOM a ŠKOL.
4.5. Realizace akce Vítání sv. Martina
 věcně příslušným je odbor OKT.
4.6. Realizace akce na oslavu Mezinárodního dne seniorů
 věcně příslušným je odbor ŠKOL.
4.7. Realizace akce Týden pro rodinu a Den pro rodinu
 věcně příslušnými odbory jsou odbory SOC a ŠKOL.
4.8. Aktivity související s rozvojem občanské společnosti
 realizace Vítání nově narozených občánků,
 realizace oslav ke dni Svátku matek,
 návštěva občanů při příležitosti významných životních jubileí,
 organizace pietních vzpomínek za zesnulé spoluobčany a při příležitosti významných
událostí,
 přijímání nejlepších žáků vedením města,
 věcně příslušným odborem je odbor VNV, částečně odbor ŠKOL.
4.9. Realizace akce Sportovní olympiáda pro mládež
 organizace celodenní Sportovní olympiády pro blanenskou mládež v součinnosti se
školami, sportovními subjekty, rodinami,
 věcně příslušnými odbory jsou odbory ŠKOL.
4.10. Realizace Tanečních kurzů
 organizováno Kulturním střediskem města Blanska, věcně příslušným odborem je
odbor ŠKOL.
4.11. Spolupráce se zahraničními partnery města
 spolupráce v oblasti péče o seniory, rodin s dětmi, vzdělávání, sportu, kultuře a zájmové
činnosti,
 věcně příslušným odborem je odbor OKT, částečně odbor ŠKOL.

5. pilíř: Institucionální zabezpečení
Jediným opatřením v tomto pilíři je zřízení a zachování pozice „Koordinátora rodinné politiky“ na
obci.
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Závěr
Podpora rodin dlouhodobě patří k prioritním a strategickým oblastem, které Město Blansko svojí
činností provádí a na které systematicky alokuje finanční prostředky ve svém rozpočtu.
Předložená koncepce je vypracována s ohledem na zájem města podporovat kromě sociálně
ohrožených rodin také rodiny zdravé a fungující. Koncepce je v souladu se Strategickým plánem
rozvoje města Blansko na léta 2013–2023.
Koncepce rodinné politiky na léta 2017–2023 je dokument schválený Zastupitelstvem města
Blansko na jeho 10. zasedání konaném dne 13.09.2016 usnesením č. 17 a účinný od 01. ledna
2017.

V Blansku dne 14.09.2016

Mgr. Ivo Polák
starosta Města Blansko
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